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Innledning
I Agdenes går alle barn i barnehagen før de begynner på skolen, det har vært trenden de siste årene.
Det råder en bred oppfatning om at frafall fra videregående opplæring og andre utfordringer i skolene
kan forebygges gjennom tidlig og tilpasset innsats, allerede i barnehagen.

I Agdenes kommune er det tett samarbeid mellom barnehage og grunnskole. De to dannelses- og
opplæringsarenaene for barn og unge må sees i sammenheng om tilbudet skal være helhetlig.
Opplæringsloven (§ 13-10) pålegger skoleeier å ha et forsvarlig kvalitetssystem som skal vurdere
utbytte og sørge for at lov og forskrifter følges i skolen. Det er naturlig at også barnehagene vurderes,
selv om Barnehageloven ikke har de samme kravene til rapportering. Rapporten skal drøftes av
skoleeier, dvs. kommunestyret.

Rapporten for barnehage gir informasjon om barnehagens aktivitet, samt evaluering og gjennomgang
av fokusområdene i vår lokale Kvalitetsplan for barnehagene (2016-2020). Fokusområdene er: Lek,
Sosial kompetanse, Språkutvikling samt Tidlig og tilpasset innsats. Etter omtrent ett års forberedende
arbeid ble planen vedtatt i Kommunestyret 11.mai 2016. I utarbeidelsen av planen var mange av
interessenter til barnehagene og skolene involvert: politisk og administrativt nivå, skoleledere,
tillitsvalgte, foreldrerepresentanter, elevrådsrepresentanter, PPT. Prosessene gir eierforhold og felles
forståelse for verdigrunnlaget i barnehagene våre.

Rapportens innhold bygger i hovedsak på kvalitative data, som kommer av observasjoner og
fortellinger fra barn og ansatte. De data vi har må forstås ut fra den lokale konteksten og de
forutsetningene som foreligger i kommunen.

Rapporten har til hensikt å gjøre analyser av dagens tilstand og vurderer om det er behov for
justeringer av mål eller tiltak, for å øke kvaliteten på barnehagetilbudet, til barnas beste.

Lensvik, oktober 2016
Eva Sæther
Kommuneleder oppvekst og kultur
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Sammendrag
De aller fleste barn har godt av å gå i barnehage. Barn som har gått i barnehage gleder seg til å
begynne på skolen, er bedre rustet med hensyn til sosiale ferdigheter som det henger tett sammen
med barnas trivsel. Det å gå i kvalitativt gode barnehager er spesielt gunstig for de mest sårbare
barna. Ved å gå i barnehage forebygges språk- og atferdsvansker, slik at mulighetene for å lykkes
med både skole- og arbeidsliv øker betraktelig.1 I Agdenes går alle barn i barnehagen før de
begynner på skolen.
Det er en allmenn oppfatning at jo tidligere et barn får hjelp, dess bedre effekt gir hjelpen. Dette
kan medføre noen økte kostnader i barnehagedriften, men gir store samfunnsøkonomiske gevinster
i fremtiden. Tidlig hjelp og innsats motvirker frafall i den videregående opplæringen og bidrar til at
ungdom i større grad får en god psykisk helse og lykkes med framtidig yrkesliv. Tett samarbeid
mellom barnehage og skole bidrar til gode overganger og ivaretar barnas behov. Høy kvalitet og
tidlig innsats i barnehagen er investeringer for framtiden. I Agdenes setter personalet inn tidlige
tiltak ved behov, etter å ha samrådd seg med foreldrene til barnet, og eventuelle eksterne instanser.
Et tett samarbeid med foreldrene er avgjørende for å gi barnet et godt tilbud i barnehagen.
Foreldrene er de som kjenner barnet best.
Barnehagene i Agdenes har et profesjonelt personale som kontinuerlig driver med
kompetanseheving, for å imøtekomme kravene som stilles i lovverket. Alle barnehagelærerne har i
tillegg en sentral, avtalefestet ordning som gir fire timer i uka til planlegging, for- og etterarbeid.
Vi vet at de voksnes kompetanse er den enkeltstående faktoren som har størst betydning for
kvaliteten i barnehagen.1
Begge kommunens barnehager ble i april godkjent i forhold til arealnormen for barns lekeareal
(Barnehageloven § 2). Lensvik barnehage har tilfredsstillende lokaler og er av nyere årgang.
Mølnbukt barnehage derimot, er i dårlig teknisk stand. Det er satt i gang utredning av anlegget i
Mølnbukt/Lysheim. Det vil være opp til politisk nivå å vurdere og beslutte framtidig drift og
bygningene.

1.

Utdanningsdirektoratet; Utdanningsspeilet, 2015: http://www.udir.no/globalassets/filer/tall-ogforskning/statistikk/uspeilet/utdanningsspeilet_2015.pdf
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Bakgrunn
Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året
det søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass.
Nytt fra juni 2016 er at retten også gjelder barn født i september og oktober. 1
Agdenes Kommune har to kommunale og ingen private barnehager. Barnehagene har vært fulle det
siste året. Nå, høsten 2016, har Lensvik barnehage 60 barn og Mølnbukt barnehage har 11barn. Ut
fra den oversikt vi har over innbyggerne har alle barn i førskolealder gått i barnehagen. Dette er
positivt. I 2015 og nå i 2016 er det satt inn nasjonale moderasjonsordninger for familier med lav
inntekt. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten for barnehageplassen. Barn
i familier med lav inntekt kan også ha krav på gratis kjernetid. Slik ønsker sentrale myndigheter å
stimulere til at alle barn skal gå i barnehagen, som er en tverrpolitisk ambisjon. 2
De ansattes kompetanse er den enkeltstående faktoren som har mest innflytelse på kvaliteten i
barnehagen. Antallet ansatte med barnehagefaglig utdanning er relativt høy i barnehagene i
Agdenes og indikerer at kvaliteten er god. I motsetning til skolene har barnehagene en
bemanningsnorm. Alle barnehager skal ha en kvalifisert styrer, samt pedagogiske ledere når
barnegruppene er fra 14-18 barn. Når barna er under tre år skal det være en pedagogisk leder pr. 79 barn. Når barna er over tre år er det en absolutt grense på 18 barn. Vanlig praksis er at det er en
voksen på tre barn under tre år, og en voksen på 6 barn for barn over tre år.3
I tillegg til barnehagelærere har vi ansatte med fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget,
samt assistenter eller ufaglærte med ulik bakgrunn. Fra august 2016 har vi også fått inn en lærling i
barne- og ungdomsarbeiderfaget. Frem til i dag har kommunen vært i den gunstige situasjonen at vi
har hatt god tilgang av kvalifiserte søkere til stillingene i barnehagene, noe som ikke er like
selvfølgelig andre steder. For fremtiden vil det bli vanskeligere å skaffe kompetent personale. For å
avbøte dette vil det på sikt bli viktig å rekruttere i lokalmiljøet, ta inn lærlinger, skolere og
videreutdanne ansatte. Dette er et investeringstiltak som vil koste litt på kort sikt, men kaste av seg
på lang sikt. Vi har fortsatt en utfordring med å ivareta likestillingen; ingen av de fast ansatte i
barnehagene våre er menn. I 2015 var 3160 av barnehagene i Norge uten menn i
grunnbemanningen, noe som vil si at det jobber menn i under halvparten av barnehagene i Norge.1
Sammen med Barnehageloven gir Rammeplanen for barnehagen de sterkeste føringene for
innholdet i barnehagen. Barnehagen skal bidra til en god barndom og oppøve barnas forutsetninger
til å møte skole og samfunnsliv. Videre skal den være en kulturarena, og barna skal møtes med
omsorg, delta i leik og læring, oppøve sosial- og faglig kompetanse. Det skal dessuten være en
naturlig og god overgang mellom skole og barnehage. Disse overordnede prinsippene er ivaretatt
og gitt et lokalt tilsnitt gjennom vår kommunale Kvalitetsplan for barnehagene (2016-2020). I
tillegg utarbeides det en årsplan i barnehagen med informasjon og mer konkrete mål og tiltak.

1. Utdanningsdirektoratet; Utdanningsspeilet, 2016: http://utdanningsspeilet.udir.no/2016/wp-content/uploads/2016/06/Utdanningsspeilet_2016.pdf
2. Udir: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/
3. Kunnskapsdepartementet; Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter, 2011:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/rundskriv/2011/rundskriv_f_04_11_veileder_om_kravene_til_pedagogisk_bemanning_i_bhg.pdf
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Rapportens oppbygging
I det følgende vil fokusområdene presenteres slik de beskrives i Kvalitetsplan for barnehagene i
Agdenes (2016-2020); Lek, Sosial kompetanse, Språkutvikling samt Tilpasset og tidlig innsats.

Under hvert område evalueres og analyseres innholdet ut fra en lokal kontekst, før det konkluderes og
tas stilling til den overordnede målformuleringen. Er det behov for ny retning eller justeringer for å nå
målet og innfri kravene i lovverket? Innimellom «krydres» det med små praksishistorier og «gullkorn»
fra barna selv.

Evaluering og kvalitetsvurdering
Denne rapporten er en del av skoleeiers kvalitetssystem. I Stortingsmelding 19: Tid for lek og læring –
Bedre innhold i barnehagen (2015-2016), gir Kunnskapsdepartementet en tilrådning til Stortinget den
11.mars 2016. Meldingen skal være med på å styrke kvaliteten på barnehagetilbudet og legge
grunnlaget for en ny Rammeplan. Rammeplan skal etter planen tre i kraft høsten 2017. I den anledning
beskrives blant annet hvilke indikatorer som kan legges til grunn når kvaliteten skal vurderes i
barnehagen (side 79):
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Kunnskapsdepartementet: https://www.regjeringen.no/contentassets/cae152ecc6f9450a819ae2a9896d7cf5/no/pdfs/stm201520160019000dddpdfs.pdf

Lokale mål for barnehagene i Agdenes
Kommuneplan for Agdenes – Samfunnsdelen 2015 - 2025
(…) Kommunen som barnehageeier har ansvaret for god kvalitet i barnehagene. Det innebærer
forståelse og kompetanse om det ansvaret som påhviler kommunen som barnehagemyndighet.
Barnehagen skal legge til rette for barnas videre utvikling, slik at de senere i livet kan lykkes med
skole og arbeid. Barnehagen er en viktig arena for tidlig innsats og forebygging av faglige og sosiale
vansker. Godt kvalifiserte ansatte i barnehagene er med på å sikre god kvalitet.
Agdenes kommune vil:
 Sørge for et helhetlig og mangfoldig tilbud for kommunens minste
 Legge til rette for barnefamilier og opprettholde god barnehagedekning
 Bidra til at barnefamiliene skal ha et kvalitativt godt barnehagetilbud
 Fortsatt vektlegge høy kompetanse og gode pedagoger i barnehagene
 Arbeide for tilfredsstillende inne- og utemiljø for førskolebarna
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Visjon
SE MEG OG HØR MEG, SÅ TENNES EN GNIST
Hovedmål
Vår barnehage skal ha et allsidig og inkluderende læringsmiljø, som preges av omsorg, lek,
samspill og mestring.

Lek
Beskrivelse av fokusområde
I Barnehageloven § , Formål, heter det:
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,
(…)»
I § 2 står det videre:
«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter
i trygge og utfordrende omgivelser.»
Kunnskapsdepartementet om lek.
"Barn som leker, viser evne til å slappe av, lar seg rive med og har det morsomt alene eller sammen
med andre. Lek er en kilde til humor og glede, og gjennom ulike former for lek får barna mulighet til
å uttrykke seg og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder. Konstruktiv, sosial utvikling skjer i
relasjoner hvor målet er likeverdighet mellom deltagerne slik tilfellet er i lek."
Lek skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Barn leker fordi de har lyst, den er frivillig
og de har ikke et spesielt mål for leken. Den er en indre drivkraft, har egenverdi og er en viktig side
ved barnekulturen. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg
gjennom.
Lek er den mest dominerende form for virksomhet. Den er en grunnleggende menneskelig aktivitet,
som stimulerer og interesserer. Lek er en aktivitet som er tilfredsstillende i seg selv, den er en
aktivitet for aktivitetens skyld.
I lek gjør barnet erfaringer, de utforsker, får kunnskap og utvikler selvtillit. Leken har mange
uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder, språklig og kulturell ulikhet. I
samhandling med hverandre, legges grunnlaget for vennskap, læring og sosial kompetanse.
Læring skjer best gjennom lek eller lekpregede aktiviteter og skal gjennomsyre barnehagene i
Agdenes.
Målsetting

Våre barnehager skal lek være en viktig dimensjon for læring og utvikling.
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Styrerne i barnehagene forteller om hvordan de jobber med Lek i barnehagene:
Å leke er en viktig del av det å være barn. Leken er en viktig utviklings- og læringsarena.
Hva krever så leken av oss som jobber i barnehagen?
I våre barnehager ser vi på leken som en arena der barn får erfaring i og lærer å ta ulike roller, forhandle,
kompromisse og finne løsninger, bearbeide opplevelser, kommunisere på ulike plan, bygge opp og ta vare på
vennskap og lærer turtaking. Vi jobber aktivt med å tilrettelegge slik at vi gir leken tid og rom, og tilrettelegger
for varierte lekemiljø. Det er viktig for barnehagene i Agdenes å ha bevisste voksne med kompetanse på leik og
dens verdi for barn i barnehagealder.
Vinteren 2015 startet vi et lokalt utviklingsarbeid med tema “Lek og læring.” Hele personalgruppen deltok. Vi
benyttet oss av både intern og ekstern kompetanse i arbeidet. Kompetanseutviklingsarbeidet strakte seg over ett
og et halvt år.
Med utgangspunkt i evalueringer i personalgruppen, satte vi fokus på følgende tema:
-Voksenrollen i leik – blikk for lek og språk for lek
-Lekemiljø
-Boltrelek og lekeslossing
-Lek og læring
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Sosial kompetanse
Beskrivelse av fokusområde
Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulik situasjoner.
Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne.
Et barn som samhandler godt med andre, kan både tilpasse seg fellesskapet og være en synlig deltaker
som hevder sin egen plass. Denne kompetansen er sentral for at enkeltbarnet skal lykkes og trives, og
for at det skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltaker i samspill med andre barn.
Sosial kompetanse består av et sett ferdigheter som naturlig inngår i en helhet i barnas samspill
 Selvfølelse: Å oppleve egenverd, akseptere seg selv, kjenne seg akseptert, oppleve indre
styrke og ha en positiv holdning til seg selv
 Empati: Å ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser, kunne leve seg inn i
andres situasjon, vise medfølelse og ta hensyn og kunne tolke og forstå følelsesuttrykk
 Selvhevdelse: Å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå i mot
gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler, delta uoppfordret og invitere ande
 Selvkontroll: Å kunne tilpasse seg ulike situasjoner, takle konflikter og utsette egne behov og
ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser
 Prososial adferd: Å kunne hjelpe, anerkjenne, inkludere og vise omsorg
Målsetting

Våre barnehager skal være trygge og inkluderende for alle!

Styrerne i barnehagene forteller om hvordan de jobber med Sosial kompetanse i barnehagene:
Sosial kompetanse handler om holdninger, kunnskaper og ferdigheter barnet trenger for å mestre det miljøet de
oppholder seg i.
Vårt ansvar er å utvikle hele barnet. Det vil si: å se, bekrefte, anerkjenne og stimulere barnet til å utforske og
mestre. I våre barnehager har vi fokus på at pedagogikk er mer enn en planlagt aktivitet. Det handler mye om
den voksnes bevissthet og væremåte ovenfor barn.
For å utøve god pedagogikk som fremmer barns selvfølelse og positive utvikling er vi avhengig av kompetente
voksne i barnehagen. Gjennom refleksjon i grupper og observasjon av hverandre, har vi fokus på vår relasjonskompetanse og tilstedeværelse i arbeidet.
Som pedagogisk verktøy bruker vi “Mitt valg”. Temaene vi jobber med setter fokus på fundamentale sosiale og
emosjonelle verdier som selvoppfatning, selvdisiplin, sosial bevissthet, empati, relasjonsbygging og
ansvarsfulle beslutninger. «Mitt valg» vil barna også møte i skolen, på alle trinn.
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Språkutvikling
Beskrivelse av fokusområdet
Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk.
Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Språk har stor betydning for den
følelsesmessige, sosiale og intellektuelle utviklingen. Gjennom språket kommer barnet inn i
fellesskapet med andre mennesker og lærer om verden og seg selv.
Dersom språk skal læres, må det brukes, og de voksne må lytte Skal språket utvikles, må barna føle at
det er nyttig for dem. De må være i et språklig samspill med andre barn og voksne.
Barn som utvikler et godt språk i tidlig alder trekker fordeler av denne kunnskapen resten av livet.
Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Et godt utviklet
morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder
skriftspråk og leseforståelse.

Målsetting

Våre barnehager skal skape et språkstimulerende miljø for alle barn.

Styrerne i barnehagene forteller om hvordan de jobber med Språkutvikling i barnehagene:
Vi er i gang med implementering av Språkløyper, som er en nasjonal strategi for å stimulere barns språk, lesing
og skriving. Gjennom arbeidet med Språkløyper styrker vi barnehagens daglige arbeid med språklæring
gjennom ulike leseaktiviteter. Barna er aktive deltagere i leseaktiviteten ved å være med på å skape forventning
til boka, samtale om boka og lese bilder sammen,
Vi bruker i tillegg Snakkepakken aktivt. Snakkepakken er et pedagogisk språkverktøy som gjør det enkelt for
personalgruppen å stimulere barns helhetlige utvikling gjennom aktiviteter som fortelling, sang og lek. Bruk av
konkreter er også veldig sentral i Snakkepakken.
Vi er bevisste på språkbruk i alle situasjoner gjennom hele dagen.
 Vi bruker ordlek, rim og regler i stellestund, garderoben og under måltidene
 Setter av tid og rom til faste lesegrupper
 Bruker biblioteket:- besøk, låner bokkasser, bibliotekar kommer i barnehagen
 Har kjøpt inn ny barnelitteratursom er en del av Språkløyper

Tetill- tåtill –tillerotnegelfru -og store
gubben hesten!
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Arbeid med språk
Barnehagelærere med lang erfaring vektlegger arbeid med språk mer. Jo mer erfaring
barnehagelærerne har fra arbeid i barnehage, desto større vekt legger de på språklig
kompetanse og kommunikasjon, språk og tekst i det pedagogiske arbeidet med barna.
Utdanningsspeilet 2016, s. 22
http://utdanningsspeilet.udir.no/2016/wp-content/uploads/2016/06/Utdanningsspeilet_2016.pdf

Vi snakker om at vi må si unnskyld hvis vi gjør
noe som ikke er bra for andre.
I legoleik sier Ivan til Alvin:

Åhhhh, det va itj unnskyld meininga!

Æ kan australsk:
Hello mate!

- Petter, 5 år, dulter borti Mia.
Unnskyld Mia!
- Bare hyggelig, sier Mia.
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Tidlig og tilpasset innsats
Beskrivelse av fokusområdet
Tidlig og tilpasset innsats er lovfestet og gjelder oppfølging av barnet på flere områder. FNs
konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 3 sier at «Ved alle handlinger som berører barn, (…)skal
barnets beste være et grunnleggende hensyn.»
I Barnehagelovas formålsparagraf heter det blant annet at: « (…)Barna skal utvikle grunnleggende
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.» I § 2
beskrives barnehagens innhold og det er underforstått at individuell tilpasning er nødvendig i en
virksomhet som verdsetter barndommens egenverdi og alle barn skal kunne nyttiggjøre seg det
tilbudet som gis (fjerde ledd).
I Rammeplanen for barnehagen, som er en forskrift til loven, står det: «Barnehagen må tilby alle barn
et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial
og kulturell bakgrunn. Dette betyr at omsorgen og aktivitetstilbudet må tilpasses hvert enkelt barn og
den aktuelle barnegruppen (1.4.)» Videre heter det: «Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge
vansker og å oppdage barn med særskilte behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt
tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen kan gjelde både sosiale, pedagogiske og/eller fysiske forhold i
barnehagen.(1.9.)»
Utdanningssystemet skal gi alle barn de samme mulighetene til å skaffe seg ferdigheter, kunnskaper
og holdninger som er viktige for å kunne leve et godt liv og bli aktive samfunnsdeltakere.
Utdanningssystemet skal tidligst mulig hjelpe, stimulere, veilede og motivere den enkelte til å strekke
seg lengst mulig for å realisere sitt læringspotensial, - uavhengig av den bakgrunn de har. 1
Forsking2 viser at tidlig innsats og forebygging i barnehagen gir store samfunnsøkonomiske gevinster
og virker sosialt utjevnende på sikt. Jo tidligere innsats, dess bedre for barna. Utsatte barn har svært
godt av å være i barnehagen. Det viser seg at barnet får utviklet bedre sosiale ferdigheter som er
viktig i kampen mot mobbing. Tidlig innsats i språkopplæringen forebygger lese-/skrivevansker.
Personalets kompetanse viser seg å være den største enkeltstående faktoren for å oppnå høy kvalitet i
barnehagen. I rammeplanen heter det: «Hvordan personalet møter barns uttrykk gjennom kropp,
språk, følelser og sosiale relasjoner har betydning for deres læring (…)Personalet i barnehagen må ha
et aktivt forhold til barns læringsprosesser (2.3.)»
Førende lov og regelverk er gjennomsyret av kravet til tidlig og tilpasset innsats i norske barnehager.
I tillegg favner kravet vidt. Tidlig og tilpasset innsats kreves i forhold til barnets evner i
relasjonsbygging og samspill med andre barn; læring av sosial kompetanse, å kunne inngå vennskap,
forebygge mobbing. Tidlig innsats skal rettes inn mot barnets evne til kommunikasjon og språk, samt
evnen til å leke. Lek er den grunnleggende aktiviteten i barndommen. Gjennom lek lærer barnet,
opplever motivasjon, mestring, samhold og glede.
Målsetting

Våre barnehager skal gi hvert enkelt barn utviklingsmuligheter ut i fra sitt eget ståsted.

_________________________________________________________________________
1.https://www.regjeringen.no/contentassets/a48dfbadb0bb492a8fb91de475b44c41/no/pdfs/stm200620070016000dddpdfs.pdf
2. http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/Clearinghouse/Kunnskap_om_kvalitet_i_barnehager_01.pdf
http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/utdanning-og-oppvekst/skole/084013rapport-hvordan-lykkes-som-skoleeier.pdf
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Styrerne i barnehagene forteller hvordan de gjennomfører Tidlig og tilpasset innsats i barnehagene:
Alle barn lærer og utvikler seg kontinuerlig. Gjennom stimulerende tiltak og aktivitet vil vi gi alle våre barn
ekstra gode vekstmuligheter ut fra deres egne forutsetninger. Fokusområdene som er beskrevet ovenfor innen
Lek, Sosial kompetanse og Språkutvikling har til hensikt å stimulere til positiv utvikling. I dag går vi som regel
bredt ut med stimulerende tiltak, fremfor å sær-trene med barn som på ett eller annet vis har utfordringer.
Barnehagene i Agdenes prioriterer å heve kompetansen til alle ansatte nettopp innen fokusområdene våre.
Påfyll av teori, refleksjon og utprøving av ny praksis medfører en bevisst stab som blir sensitive og kan tolke
vage tegn. Spesielt er dette nødvendig ovenfor de minste barna som har lite talespråk.
Skulle noen av våre ansatte eller foreldre melde bekymring, for at et barn ikke utvikler seg som forventet, selv
ikke etter en kort periode hvor en har «ventet for å se» - tar man et møte hvor barnehage og foreldre setter ord
på sine bekymringer. Foreldrene er barnehagens nærmeste samarbeidspartnere når det gjelder enkeltbarna.
Sammen drøfter man ulike tiltak som kan prøves ut i barnehagen og hjemme, og som forhåpentligvis vil avbøte
situasjonen. Det beste er å hjelpe et barn så tidlig som mulig, mens utfordringene er små. Skulle tiltakene etter
en tid, ikke gi ønsket effekt kan man sammen bli enige om å få bistand fra f.eks. helsesøster eller PPT
(Pedagogisk Psykologisk tjeneste). Vi i barnehagene tilkaller ikke ekstern hjelp uten foreldrenes samtykke.

Avslutning og konklusjon
Denne Kvalitetsrapporten er en del av barnehageeiers kvalitetssystem, og må ses i sammenheng
med Kvalitetsplan for barnehagene i Agdenes(2016-2020) – som skal sikre at lov- og regelverk
følges og si noe om den kvaliteten barnehagene våre skal ha.
Som nevnt innledningsvis råder det en bred og allmenn oppfatning om at frafall i videregående
opplæring samt andre utfordringer i skole og samfunnsliv, kan forebygges gjennom tidlig og
tilpasset innsats. Satsingene Mitt Valg og Språkløypa er to eksempler på mange tiltak, som våre
barnehager anvender for å forebygge og avdekke på et tidlig stadium. Språkløypa er et barnehagebasert kompetanseutviklingsprogram. Det betyr at alle ansatte er med på utviklingsarbeidet, uansett
om de er barnehagelærere, fagarbeidere eller assistenter. Sammen reflekterer de over egen praksis
sett i lys av forsking og teori på området. Slik finner de felles og gode løsninger, tilpasset sin
barnehage, sin barnegruppe og det enkelte barn. Mitt Valg styrker barnas sosiale kompetanse.
Programmet brukes også i skolen, slik at vi har et gjennomgående og helhetlig opplegg som styrker
barnets sosiale kompetanse og motvirker mobbing.
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Et annet område barnehagene har fokus på er forebygging gjennom tverretatlig samarbeid. Når et
barn har det vanskelig kan det skyldes forhold hos/mellom foreldrene. Ansatte i barnehagen har
verken kompetanse eller lov til å sette inn tiltak ovenfor foreldrene. Derimot kan barnehagen
samarbeide med andre instanser som kan hjelpe foreldrene, og indirekte gjøre barnas liv enklere.
Gjennom samarbeid med helsesøster utarbeides det nå en plan for tverrfaglig samarbeid til hjelp
for barn og familier, med voksne som sliter med rus og/eller psykiatri i Agdenes. Det kan være
mange samarbeidspartnere som kan avhjelpe disse familiene(helsesøster, barnevern, psykiatrisk
sykepleier, PPt, Bup osv.). Fra Kunnskapsdepartementet er det også initiert en nasjonal satsing for
å styrke tverrfaglig samhandling til barn og unges beste, gjennom hele barnehage- og skoleløpet;
«0-24.»1
En bred og tidlig innsats forventes å gi bedre læring og lavere frafall fra videregående opplæring.
Om vi ser på endt kompetanse hos elevene fra Agdenes når de går ut fra 10.trinn, har de bedre
karakterer enn landsgjennomsnittet.2 Det er vanskelig å påpeke sammenhengen mellom tidlig
innsats i barnehagen og skoleresultat. Uansett årsakssammenheng må vi benytte de virkemidlene
og kunnskapen vi har til rådighet når det gjelder å utruste våre barn til en kompleks verden, - og
forvente at de virker.
Barnehageloven har endringer gjeldende fra 2016. Endringene tar også høyde for tidlig innsats. Det
er spesielt to endringer av betydning. Det ene er at retten til spesialpedagogisk hjelp for
førskolebarn er utdypet og tatt inn i barnehageloven, mot at den tidligere lå under opplæringsloven.
Det andre er kortere ventetid for barnehageplass for ettåringer, født i september og oktober.
Fra høsten 2017 kommer i tillegg ny Rammeplan for barnehagene. Rammeplanen er en forskrift til
Barnehageloven. Den legger føringer for barnehagens innhold og oppgaver. Mye av innholdet i den
nye Rammeplanen er allerede kjent og vil også ha fokus på tidlig innsats. Grunnleggende
ferdigheter som språk og sosial kompetanse, vil være sentrale. Fokusområdene for barnehagene i
Agdenes er dermed godt tilpasset innholdet i de nye forskriftene. Det vil utarbeides en plan for
implementeringen av den nye Rammeplanen i samarbeid med regionen Orkdal-Øy, og med støtte
fra Fylkesmannen. Det er viktig at den gjøres godt kjent for alle ansatte og interessenter til
barnehagene våre.
Som en del av barnehageeiers kvalitetssikring er foreldre-/brukerundersøkelsen en god indikator på
barnehagetilbudet. Til nå har vi gjennomført denne undersøkelsen hvert annet år. I 2015 hadde vi
generelt positive svar, - over landsgjennomsnittet på alle områder. (Den eneste negative skåren var
på Mølnbukt barnehage under «fysiske forhold» - der foreldrene var misfornøyd med selve
bygget). Neste undersøkelse vil bli gjennomført våren 2017. Det vurderes nå om det vil være mer
hensiktsmessig å gjennomføre undersøkelsen hvert år.
Positive resultat gav også medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i desember 2015. Det
indikerer høy grad av trivsel og god ledelse i barnehagene. Personalets tilfredshet har stor
innvirkning på kvaliteten som tilbys i barnehagene. Personalet er fornøyde til tross for relativt
stramme økonomiske rammer, (jf. KOSTRA) og dårlige, fysiske arbeidsforhold ved Mølnbukt
barnehage.
En annen del av barnehageeiers kvalitetssikring er tilsyn av egne barnehager. Tilsynet pålegges i
Barnehageloven og beskrives i Agdenes kommunes Plan for Tilsyn med Barnehager.3 I april ble
det ført tilsyn med begge kommunens barnehager etter Barnehagelovens § 2. Det ble konkludert i
egen rapport at driften var lovlig.
Ettersom kvaliteten i barnehager er tett forbundet med de ansattes kompetanse er det viktig for oss
å stadig utvikle personalet i takt med ny forskning og endringer i lovverket. I de senere årene har
sentrale myndigheter lagt vekt på profesjonell ledelse som skal drifte utviklingsarbeidet i
barnehagene. Utdanningsdirektoratet tilbyr en egen lederutdanning for barnehage som en av våre
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styrere nå gjennomfører. Begge barnehagene har flere kompetansehevingsprosjekt, men det største
pr. dags dato er Språkløyper, som tidligere beskrevet.
I denne kvalitetsrapporten for barnehagene i Agdenes er det redegjort for tilstanden innenfor
fokusområdene Lek, Sosial kompetanse, Språkutvikling samt Tilpasset og tidlig innsats. Det er
forsøkt vist med ulike indikatorer at førskolebarna i Agdenes har et kvalitativt godt tilbud i
barnehagene, fullt på høyden, og i tråd med nasjonale standarder. Forhåpentligvis vil dette føre til
positiv utvikling og læring for barna, slik at de blir lykkelige og gode samfunnsborgere.

1. http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/samarbeid-om-utsatte-barn-og-unge-mellom-0-og-24-ar/
2. https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/agdeneskommune?enhetsid=1622&vurderingsomrade=11&underomrade=21&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1
3. https://www.agdenes.kommune.no/lensvik-barnehage.147007.no.html
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